B&B OCH GÅRDSBUTIK

HAVSNÄRA RESTAURANG

Välfylld gårdsbutik och B&B intill den
romantiska engelska parken. Här hittar du
egentillverkade och ekologiska produkter:
marmelad, saft, te och kryddor, honung och
pollen från egen ekologisk biodling. Öppet:
B&B året runt. Gårdsbutiken se hemsida.

Fiskrestaurang i vacker slaggstensbyggnad
med panoramautsikt över havet med
småbåtshamn och ställplatser för husbilar.
Konferenser – gastronomi – hög service.
Öppet: helger under vår och höst, dagligen
4 juni-29 augusti samt julbord.

axmarbygga.se

axmarbruksbod.se
Ulrike 076-775 52 32

0297-320 00

Axmarbruksbod

Bed &Breakfast

IDYLLISKT CAFÉ

BLÄCKHORNET

Vi serverar hembakt bröd, lättare rätter,
smörgåsar, glass m.m. Råvaror från lokala
producenter. Trädgårdsservering i orangeriet
och under äppelträden. Från 7/7-11/8 har vi
Onsdagsfrossa med levande musik.

Konst- och hantverksutställning i det gamla
hamnmagasinet, Bläckhornet.

Öppet dagligen 24 maj–22 aug. fr. kl 11 (sön 12)

Vi finns vid Axmar Brygga i Axmar bruk.

axmarbruk.se
070-828 58 97

Ca 25 konstnärer och hantverkare ställer ut.
Öppet dagligen 3 juli–15 augusti kl 12-18.

isidesign.se
Inger Skoglund
070-591 46 17

TROLLHARENS FISK

STUGA VID HAVET

I det gamla fiskeläget Trollharen, 8 km norr
om Axmar bruk, hittar du vår gårdsbutik och
restaurang där vi erbjuder en mängd olika
läckerheter.

Precis vid vattenbrynet, med egen brygga
finns denna fina och fullt utrustade stuga
med plats för 2–6 personer. Kök/vardagsrum
med bäddar, sovloft, stort badrum.
Uthyres per natt.
5 min gångväg till Axmar Brygga.

Öppettider se hmesidan.

trollharensfisk.se
0297-331 05

Bokas via
isidesign.se
eller
070-591 46 17

VARMT VÄLKOMMEN TILL AXMAR BRUK!
Vi reserverar oss för ändrade restriktioner gällande corona.

SPÄCKAT
JUBILEUMSPROGRAM
När vi i år fyller 350 år kan vi erbjuda ett extra
späckat program. Vi anordnar berättarkvällar
med historiska teman. Vi bjuder in till ett antal
invigningar: ett nytt växthus att fika i, ett
konstverk att övernatta i, en ny lekplats och
en nyrenoverad kaj med gästplatser. Fjolårets
lanseringar av kajakuthyrning och paketerbjudanden gav mersmak och återkommer i år.
Läs mer på axmarbruk.se

HEDENSTUGAN B&B HOTEL
Rika äventyr och ett boende där gästerna
snabbt känner sig som hemma. Med stor
gästfrihet och ett sidoprogram som gör
semestern till en fantastisk upplevelse,
välkomnar vi våra gäster. Vi finns på heden i
Bergby, ca 1,5 mil från Axmar bruk

hedenstugan.se
0297-107 55

HANDLA LOKALT! Gynna våra
lokala specialiteter och aktörer!
Håll dig uppdaterad på Facebook

Föreningen Hyttan
Lokalbokningar 070-560 64 92
Guidning 070–691 55 06
Marknadslördagar 070–593 04 74
Ordförande 070–593 04 74

axmarbruk.se
Facebook Axmar bruk
Instagram @axmar_bruk
#järnbritaskoja
hyttanaxmarbruk@gmail.com

INGÅR I
JÄRNRIKET

Trycktrean 2021

UPPLEV
AXMAR

BRUK
2021

PROGRAM

Se mer information om konserterna
under evenemang på axmarbruk.se

TRYCK:

14 augusti kl 15: Jubileumskonsert
med delvis nykomponerad musik utifrån
traktens rika historia. Lena Willemark,
violin och sång, Lisa Långbacka, accordeon,
Lisa Rydberg, violin. Landshövding Per Bill
jubileumstalar.

PROGRAM 2021
24 maj–22 aug Axmar Brukscafé – öppet mån-lör 11-17, sön 12-17.
Kvällsöppet: ons 7 juli-11 aug 19-22, tor-lör 1 juli-15 aug 11-19
4 jun–29 aug Axmarbrygga Havskrog – öppet dagligen fr 12,
se axmarbrygga.se för tider
12 juni
Invigning av Järn-Britas koja, ett konstverk att övernatta i
– Engelska parken 11-13
17 juni
Berättarkväll – Leif Syrén ”När ryssen brände bygden 1721”
– Orangeriträdgården 18-20
1 jul–15 aug
Kvällsöppet hos Axmar Brukscafé – tor-lör 11-19
2 juli
Axmar Midnatts Race – kvällspaddling från Axmarbrygga
till Axmarby hamn start 20
3 jul–15 aug
Kajakuthyrning – Båthuset i hamnen, mer info på axmarbruk.se
3 jul–15 aug
Cykeluthyrning – Båthuset i hamnen, mer info på axmarbruk.se
3 jul–15 aug
Jubileumsutställning i Hyttan – öppet dagligen 9-18
3 jul –15 aug
Bläckhornet – Konst- & hantverksutställning, öppet dagligen 12-18
3 juli
Marknadslördag – Engelska parken 11-15
Jubileumsboken ”Axmar bruk 350 år” lanseras
3 juli
Invigning av nya lekplatsen – intill Axmar Brukscafé, 12
3 juli
Invigning av växthuset – Orangeriträdgården, Axmar Brukscafé 13
3 jul–31 aug
Axmar Bruksbod B&B och gårdsbutik – butik sommaröppet
dagligen, B&B öppet året runt
fr 5 juli
MC-träffar – Axmarbrygga, måndagar under högsäsong
fr 6 juli
Bil-träffar – Axmarbrygga, tisdagar under högsäsong
7 juli
Onsdagsfrossa med musik – Axmar Brukscafé 19-22
10 juli
Marknadslördag – Engelska parken 11-15
14 juli
Onsdagsfrossa med musik – Axmar Brukscafé 19-22
17 juli
Marknadslördag – Engelska parken 11-15
17 juli
Järnslottet – Leif Bolter presenterar Järnslottsidén på Slottsön, 15
21 juli
Onsdagsfrossa med musik – Axmar Brukscafé 19-22
24 juli
Marknadslördag – Engelska parken 11-15
25 juli
Swung – musik i Hyttan – två set med fika, 15
28 juli
Onsdagsfrossa med musik – Axmar Brukscafé 19-22
31 juli
Marknadslördag – Engelska parken 11-15
31 juli
Båtlördag – bl.a. invigning av nya kajen, hamnen 11-15
4 aug
Onsdagsfrossa med musik – Axmar Brukscafé 19-22
7 aug
Marknadslördag – Engelska parken 11-15
7 aug
Axmar Bruksdag med jubileumstema – Engelska parken 11-15
11 aug
Onsdagsfrossa med musik – Axmar Brukscafé 19-22
14 aug
Folkteatern ger Idlaflickorna som audioteater, Engelska parken, 13
14 aug
Jubileumskonsert Axmar bruk 350 år – i Hyttan, 15
fr 28 aug
Axmar Brukscafé – helgöppet under hösten
3 sep–14 nov Axmarbrygga Havskrog – helgöppet, se axmarbrygga.se för tider
16 sep
Berättarkväll – Anders Wesslén om ”Andeskådare med järnkoll.
Swedenborg och Axmar bruk”, vid Hyttan 18-20
14 okt
Berättarkväll – Historier från Hälsingland, Hyttan 18-20
fr 26 nov
Julbord hos Axmarbrygga Havskrog – se axmarbrygga.se för tider
4 dec
Julmarknad i Hyttan – 11-16
4-12 dec
Julmyscafé hos Axmar Brukscafé – helgöppet 11-16

Johan Malmström

25 juli kl 15: Swung spelar folkmusik och
egna låtar. Görgen Antonsson, riksspelman
på fiol, Urban Andersson, dragspel och Bertil Fält, barytonsaxofon och handpan.

ILLUSTR ATION K ARTA:

Varmt välkommen att fira
350-årsjubileum med oss!

MUSIK I HYTTAN I SOMMAR

Aja Axlund

När järnbruket anlades 1671 var Sverige en
stormakt som låg i krig och behövde intäkter
från järnexporten. Mycket har hänt under de
drygt 250 år som bruket var i drift. Efter det
att bruket lades ned 1927 levde Axmar bruk
i många årtioden i en sorts törnrosasömn
innan det var dags att vakna igen.
I dag är Axmar bruk en viktig och växande
besöksdestination i regionen och Gästriklands enda kulturreservat. En hisnande
resa från järnbruk till besöksmål.

FOTO FR AMSIDA:

AXMAR BRUK 350 ÅR

AXMAR BRUK

Till Axmar bruk kan du komma för att få lugn och
ro, höra fågelsången och känna vinden i ansiktet

HÄR FINNS MYCKET
ATT GÖRA UNDER
JUBILEUMSÅRET 2021

Här vävs historia och samtid ihop i en fantastisk miljö där
skogen möter havet. Förutom den fantastiska järnbruksmiljön erbjuder Axmar bruk extra många aktiviteter under
jubileumsåret: guidade turer, marknadslördagar, Axmar
bruksdag, utställningar, visning av Hyttan, båtlördag,
jubileumskonsert, berättarkvällar och mycket mer.

Lenängsviken
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Saxharen

Vill du vara lite mer äventyrlig finns här fina vandrings- och
cykelleder eller varför inte upptäcka skärgården och det
maritima Axmar på nära håll från kajak. Du kan hyra kajak
och cykel under perioden 3 juli till 15 augusti.

Sundsvall 165 km
Söderhamn 34 km

BÅTHUSET

Är du mer bekväm av dig bokar du ett paketerbjudande
med olika aktiviteter.

AXMAR BRUK

BLÄCKHORNET

GÄSTHAMN

Kajak- och cykeluthyrning

Vill du ha en upplevelse utöver det vanliga bokar du årets
nyhet: Järn-Britas koja, ett unikt konstverk i Engelska
parken, där du kan övernatta.

Gävle 50 km
Arlanda 183 km

Du hittar mer info på axmarbruk.se.
Gå ng
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AXMAR BRYGGA
HAVSKROG

KULTURRESERVAT
HYTTAN

Boskär

SPRUTHUSET

Bruksgatan

KVARNEN
LUSTHUSET
KONTORET

AXMAR
BRUKSBOD B&B

KULTURRESERVAT

Bruket vid havet ligger vid södra Bottenhavskustens
största oexploaterade skärgårdsområde. I Axmar finns
länets största naturreservat och sedan 2011 är Axmar bruk
kulturreservat för sitt intressanta kulturarv.

g

Stigar och entréer är
tillgänglighetsanpassade

ENGELSKA
PARKEN

A xmarsti

JÄRN-BRITAS
KOJA

Här finns den välbevarade Hyttan från 1861 där du på
sommaren kan uppleva konserter och utställningar. Följ
stigarna genom bruket och upptäck historien, kulturen och
naturen. Missa inte den Engelska parken där du kan njuta
av allt det gröna, dammar och kanaler. I Engelska parken

finns gamla lövträd och fladdermöss, slaggstensruiner, ett
vackert litet lusthus, en kvarn och badplats. Ta gärna med
dig picknicken till parken!
Det är lika spännande under vattnet som på land.
På havets botten finns fartygsvrak och tappade laster. Med
kajak eller båt kan du uppleva havets kulturarv och det
rika fågellivet på nära håll. På Kusökalv kan du följa en stig
genom strandnära barrskog och på Kusön finns en idyllisk
fiskeby och härliga badvikar.

